VÝZVA
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na poskytnutie služieb
„ poskytovanie služieb obci – ochrana a starostlivosť o zvieratá “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
Zastúpené: RNDr. Ľubomír Parízek – primátor mesta
IČO: 00 309 974
DIČ: 2021039845
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: DEXIA Senica
Číslo účtu: 9200516002/5600
Tel./Fax: 034 – 651 50 01-4/ 657 4058
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:
Silvester Fordinál
tel.: 034 – 651 33 19
fax: 034 – 657 40 58
e-mail: fordinál@msu.senica.sk
2. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovanie služieb .
Slovník spoločného obstarávania: CPV: 75200000– 8 poskytnutie služieb obci,
Opis : poskytovanie služby obci na ochranu a starostlivosť o zvieratá – prevádzkovanie
útulku pre psov a zabezpečenie celej zdravotnej starostlivosti.
3. Miesto poskytnutia služby : Mesto Senica – areál bývalých kasární.
4. Druh a množstvo poskytnutia služby : prevádzkovanie útulku pre psov a zabezpečenie
celej zdravotnej starostlivosti.
5. Možnosť predloženia ponuky: Na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
7. Termín poskytovanie služby : určitá 36 mesiacov
8. Poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese:
Mestský úrad
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
Silvester Fordinál
tel.: 034 – 651 33 19
fax: 034 – 657 40 58
e-mail: fordinal@msu.senica.sk
Súťažné podklady sa budú vydávať: v dňoch 26.05.2010- 31.05.2010, v pracovnom čase
od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou prípadne e-mailom na základe
písomnej žiadosti.
9. Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
10. Lehota na predloženie ponúk: 18.06. 2010 do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode
1 a 8. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to
v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom a českom jazyku.
11. Otváranie ponúk: dňa 18.06.2010 o 13.00 hod.
12. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platby budú
realizované formou bezhotovostného platobného styku v € mesačne.

-

2 –

13. Podmienky účasti uchádzačov:
- Doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania – originál, alebo iný
doklad podľa osobitných predpisov , overená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu 18.06.2010.
- Doklad - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
-

Kalkulácia ceny , spracovaná min . podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.

-

Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena/mesačne v €
15. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.07.2010
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Podmienky súťaže: počet uchádzačov je neobmedzený.
Dôvody na zrušenie súťaže:
Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Senici, dňa 21.05.2010

SiIvester Fordinál
reg .číslo: G0342-078-2001
meno a priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby

